Wniosek
Dane właściciela / współwłaścicieli

Płock, dnia ..................................

.........................................................................
.........................................................................
imię i nazwisko / nazwa właściciela *
.........................................................................
adres właściciela *

Prezydent Miasta Płocka

.........................................................................
PESEL lub REGON * / ** / data urodzenia ***
.............................................................................................................................

telefon kontaktowy
Wnoszę o rejestrację - czasową rejestrację w celu......................................................................................
- wyrejestrowanie i zawiadamiam o nabyciu/zbyciu**** następującego pojazdu:
1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie..................................................................................................................
2. Marka, typ, model.........................................................................................................................................
3. Rok produkcji ...............................................................................................................................................
4. Numer VIN / nr nadwozia, podwozia lub ramy ...........................................................................................
5. Rodzaj nadwozia .........................................................................................................................................
6. Dotychczasowy numer rejestracyjny ...........................................................................................................
7. Numer karty pojazdu, jeżeli była wydana ....................................................................................................
8. Sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE dnia ******.........................................................
Data nabycia/zbycia **** dotychczas zarejestrowanego pojazdu.................................................................
9. Rodzaj paliwa ..............................................................................................................................................
Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. .....................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................................................
6. .....................................................................................................................................................................

□ Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o następującym wyróżniku pojazdu: .............................*****
□ Wnoszę o wydanie tablic samochodowych zmniejszonych oraz jednocześnie oświadczam, że w pojeździe są
zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych

□ Wyrażam zgodę

na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu dla potrzeb realizacji przedmiotowego wniosku.

Oświadczam, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym

...........................................................................................
( podpis właściciela / współwłaścicieli / pełnomocnika )

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych są: Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres administratora iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa;
6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości
danych osobowych;
7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

*

W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym , we wniosku podaje się dane tego

** numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca,
***datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają nadanego nr PESEL,
**** niepotrzebne skreślić,
***** wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych albo tablic samochodowych zmniejszonych
****** wypełnia się w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, rejestrowanego po raz pierwszy na
podmiotu oraz właściciela pojazdu

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy datą sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest dzień po dniu 31 grudnia 2019r.

